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Challenges Solutions

Benefits Why NTT DATA Business Solutions?

BAŞARI
ÖYKÜSÜ

 - Merkezi kontrol sağlanması

 - Operasyonlarda sürekliliğin oluşturulması

 - Operasyon esnekliğinin artırılması

 - Veri kayıplarının önlenmesi

 - Güçlü müşteri referansları

 - Yetkin bir ekip

 - Endüstriyel deneyim

 - Güvenilir bir iş ortağı

 - Tedarik sürecinin standart hale getirilip dijital kanallardan 
yönetildi.

 - Harcamaların dijital ortamda takibi sayesinde sürdürülebilir 
tasarruf sağlandı.

 - Kullanıcı dostu bulut platform ile satıcı ve alıcılar tek bir 
yerde buluştu.

 - Üretim ve planlama süreçleri sağlıklı ve koordineli 
yürütüldü.

 - Daha kurumsal bir sistem altyapısına geçildi.

 - Şirket yönetiminin stratejik ve hızlı kararlar almasına olanak 
tanındı.

 - Gelişmiş envanter yönetimi ve yedek parça izlenebilirliği 
sağlandı.

Hedefler

Neden NTT DATA Business Solutions?Avantajlar
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STANDARD PROFİL, 
DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROJESİYLE 
REKABETTE ÜSTÜNLÜK KAZANDI 
NTT DATA Business Solutions Türkiye’nin eşlik ettiği dijital dönüşüm yolculuğu-
muza, 2014 yılının hemen başında dünya standardında bir sistem kullanımını
amaçladığımız SAP projesiyle başladık. Bu kapsamda merkezi kontrol sistemi
le operasyonel esnekliğimizi büyük ölçüde artıran sanal sistemler ve work-sta-
tion gibi kritik projeleri devreye alarak sektöre referans olacak önemli başarılara 
imza attık.”
Fatih Kurt, CIO, Standard Profil
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 - SAP Ariba

 - SAP SuccessFactors

 - it.MDS

Çözümler
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Dijital Donüşümle Gelen Rekabet Gücü
1977 yılında Türkiye’de kurulan ve dünyanın dört bir yanın-
daki otomotiv üreticileri için sızdırmazlık profilleri üreten 
lider tedarikçi Standard Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret 
A.Ş., cam kanalı, rocker panel, damlama, bagaj, gövde, kapı, 
kayar kapı, ön tampon ve davlumbaz kapağı, sabit cam ve 
çeyrek cam contalar gibi kauçuk veya PVC sızdırmazlık 
ürünleri sunmaktadır. BMW Croup, Daimler, FCA, WW Group, 
Renault-Nissan, Toyota vb. markaları da içeren geniş ve 
prestijli bir müşteri portföyüne sahip Standard Profil, Avru-
pa’nın ikinci büyük otomotiv sızdırmazlık sistemleri üreticisi 
ve en yüksek hacmin sağlayıcısıdır. Şirket, dünyanın dört bir 
yanına dağılmış 8 bin personelinin koordineli çalışmasını
sağlamak,  üretim ve tedarik anlamında ortak bir dil benim-
seyerek rekabet gücünü artırmak hedefiyle otomotiv sek-
törüne örnek teşkil edecek bir dönüşüm yolculuğuna imza 
attı. Bu önemli yolculukta rehber olarak NTT DATA Business 
Solutions Türkiye’yi tercih eden Standard Profil, proje sonu-
cunda SAP SuccessFactors, SAP Ariba ve bir NTT DATA 
Business Solutions çözümü olan it.MDSADD çözümüyle 
birlikte farklı  lokasyonlarda  bulunan tüm fabrikalarında 
SAP çözümlerini hayata geçirdi. Pazar dinamiklerini ve 
ihtiyaçlarını göz önüne alarak, sızdırmazlık profili alanında 
müşterilerine ve otomotiv sektörüne yön veren teknolojiler 
geliştirmeyi hedefleyen Standard Profil, SAP altyapısı kul-
lanarak insan kaynakları, satın alma ve tedarik süreçlerini 
gerçek zamanlı olarak yönetebilir hale geldi.

Maliyette Tasarruf, Maksimum Değer
Satın alma, tedarik ve insan kaynakları süreçlerinin yanı 
sıra ana veri kalitesini artırmak ve süreci daha şeffaf bir 
şekilde yönetebilmek için NTT DATA Business Solutions 
tarafından geliştirilen it.MDSADD çözümü proje kapsamında 
ele alındı. it.MDSADD çözümüyle birlikte hem ana verinin kali-
tesi iyileştirildi hem de, manuel ana veri girişi %95 oranında 
azaldı.

İK Süreçlerinde Büyük Dönüşüm
Standart profil aynı zamanda, otomotiv sektöründeki en 
kapsamlı SAP SuccessFactors çözümüyle İspanya, Çin, Fas, 
Bulgaristan Türkiye, Cape Town olmak üzere 6 ülkede toplam 
8.000 çalışanın faydalanabileceği uçtan uca İK süreçlerini 
yeniden kurguladı. 10 ay gibi kısa bir sürede sonuçlanan bu 
projede hayata geçirilen Employee Central, Performance and 
Goals, Succession and Development; modülleriyle, işe alım-
dan, çalışanın kişisel gelişimine, doğru kişinin doğru sistem 
kurulumu sayesinde çalışanların

kendilerine ait her bilgiye ulaşabilmesi ve yönetebilmesi 
mümkün kılındı. Expat yönetimi ve ülkeler arası global görev 
atama özelliği tasarlanıp uygulandı. Rutin görevlerin otoma-
tize edilmesi ile çalışanlara kuruma değer katmaları için 
zaman yaratıldı.

Dönüşüm Son Bulmayacak
NTT DATA Business Solutions Türkiye ile birlikte sektörde 
fark yaratan projelere imza attıklarını vurgulayan Standard  
Profil CIO’su Fatih Kurt, “Dünyanın her yerine belli standart-
larda hizmet verebilmek için sağlam bir altyapınızın ve güçlü 
bir ERP sisteminizin olması gerekiyor. Tüm lokasyonlarımız-
daki altyapı çalışmalarımlzın odağında; uluslararası sistem 
ve güvenlik standartları, teknolojik gelişmeler ve bunların şir-
ket stratejimizle örtüşmesi bulunuyor. Teknolojik gelişmelere 
paralel olarak cloud (bulut) sistemlere geçiş, merkezi kon-
trol ve operayonelesnekliğimizi büyük ölçüde artıran sanal 
sistemler, sanal iş istasyonlar (work-station) gibi kritik pro-
jeleri devreye alarak sektörde örnek olan önemli başarılara 
imza attık” dedi.

Detaylı bilgi için bizimle iletişime 
geçebilirsiniz:

iletisim-solutions-tr@nttdata.com
www.nttdata-solutions.com/tr
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